
ผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 

 กิจกรรม เปาหมายป 2561 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. การจัดทําหลักเกณฑและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให
ครบถวน 
 

จัดทําหลักเกณฑและระเบียบตามขอบังคับวาดวย
การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556 จํานวน  
10 เรื่อง ประกอบดวย 

     • การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลเปนไปดวยความ
ถูกตองตามขอกฎหมาย 
• มีแนวทางการปฏิบัติที่

ชัดเจนทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการบริหารงาน 

ขอ 9 การเปลี่ยนตําแหนงเจาหนาที่/ลูกจางไปเปนอีก
ประเภทหนึ่ง 

    อยูระหวางจัดหาขอมูล  โดย ขอ 9 และ ขอ 
21 จะดําเนินการออกหลักเกณฑ/ระเบียบ 
ในฉบับเดียวกัน ขอ 21 คาครองชีพ/เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนง/

เงินเพิ่มพิเศษอยางอื่น 

    

ขอ 38 หลักเกณฑและวิธีการยื่นใบลา     อยูระหวางจัดหาขอมูล  โดยจะดําเนินการ
ออกหลักเกณฑ 1 ฉบับ 

 

ขอ 39 หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเบิกสวัสดิการ     

อยูระหวางจัดหาขอมูล  โดย ขอ 38, 39, 
40, 41, 42 และ 43 จะดําเนินการออก
หลักเกณฑ/ระเบียบ ในฉบับเดียวกัน 

 
ขอ 40 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล/
การตรวจสุขภาพประจําป/การศึกษาของบุตร 

     

ขอ 41 - การประกันสุขภาพ/การประกันอุบัติเหตุ 
(ประกันหมู) 
             - คารักษาพยาบาลสวนที่ไมไดประกัน
สุขภาพ/หรือประกันอุบัติเหตุไว 

     

ขอ 42 ผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม คูสมรส/ทายาทไดรับ
เงินชวยคาทําศพ/สิทธิประโยชนอื่น 

     

ขอ 43  - สิทธิไดรับประโยชนเก้ือกูลอ่ืนๆ/เงินชดเชย
เมื่อออกจากงาน 
             -  สิทธิไดรับประโยชนเกื้อกูลอ่ืนๆ/ของที่
ระลึก/ของเยี่ยมเมื่อเจ็บปวย/พวงหรีด 

     

ขอ 47 หลักเกณฑและวิธีการในการพัฒนาเจาหนาที ่     อยูระหวางจัดหาขอมูล  โดยจะดําเนินการ
ออกหลักเกณฑ 1 ฉบับ 

 

เอกสารแนบ 



 กิจกรรม เปาหมายป 2561 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ขอ 74 การใหออกจากงาน     ดําเนินการแลวเสร็จ คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนครไดใหความเห็นชอบใน
คราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2561   

 

      จัดทํารางประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ปรับยายผูปฏิบัติงาน พ.ศ. .... เสนอ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 6 ก.ค. 
2561  ซึ่งเปนออกหลักเกณฑตามขอบังคับ 
สพค. วาดวยการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556 ขอ 20(1) 

 

2. การจัดฝกอบรมบุคลากร 
และการจัดสงบุคลากรของ
สํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ เขา
รับการอบรมในหลักสูตรตางๆ  

 
 
 

จํานวน 24 หลักสูตร ดังนี้      • บุคลากรไดรับการพัฒนาให
มีความรูความสามารถที่จะ
สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
• บุคลากรมีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
• สนับสนุนให สพค. เปน

องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง 

1. การเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูประเทศไทย 
4.0 

    อยูระหวางเตรียมการจัดอบรม 
จัดอบรมในวันที่ 21 มิ.ย. 61 
งบประมาณ 336,000 บาท 

2. กีฬาสานสัมพันธเพื่อพัฒนาและสรางความ
สามัคคี 

    ดําเนินการแลวเสร็จ  วันที่ 6 ก.พ. 61 
งบประมาณ 270,000 บาท  
เบิกจายจริง 222,250 บาท 

3. ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (Leader Ship 
and Team ship in me) 

    ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 19-21 ก.พ. 61  
งบประมาณ 406,800 บาท 
เบิกจายจริง 382,100 บาท 

 4. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน 

    ดําเนินการแลวเสร็จ 15 มี.ค. 61  
งบประมาณ 150,000 บาท 
เบิกจายจริง 62,270 บาท 

 5. การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการ
เปนระบบราชการ (PMQA 4.0) 

    อยูระหวางเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเนื่องจากเปนหลักสูตรที่ขอ
ทบทวนใหม 
งบประมาณ 208,160 บาท 

 



 กิจกรรม เปาหมายป 2561 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 6. การพัฒนาองคกรตามแผนยุทธศาสตร     อยูระหวางเตรียมการจัดอบรม 
จัดอบรมในเดือนกรกฎาคม 2561 
งบประมาณ 291,480 บาท 

 

 7. การพัฒนานักบริหารระดับสูง จัดโดย กพร. 
หลักสูตร "การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับนักบริหารระดับสูง" 

    ดําเนินการแลว อยูระหวางการอบรม   
ระยะเวลาอบรม มี.ค. – ก.ย. 61 
เดิมไดรับอนุมัติงบประมาณ 300,000 
บาท ซึ่งไมเพียงพอโดยอยูระหวางเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเปนคาใชจาย
ในการเดินทางอีกจํานวน 151,000 บาท 
รวมงบประมาณ 451,000 บาท 

 

 8. การบริหารองคการภาครัฐในยุค 4.0     อยูระหวางเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเนื่องจากเปนหลักสูตรที่ขอ
ทบทวนใหม 
งบประมาณ 400,000 บาท 

 

 9. การซอมแผนอัคคีภัยและแผนดินไหว 
ประกอบดวย 
 การดับเพลิงเบื้องตน  
 การปฐมพยาบาลเบื้องตนและ CPR  
 อบรมอพยพเคลื่อนยายสัตวเนื่องจากอัคคีภัย ไฟ

ปา หรือแผนดินไหว 

    อยูระหวางเตรียมการจัดอบรม 
จัดอบรมในเดือนกรกฎาคม 2561 
งบประมาณ 359,360 บาท 

 

 10. การบริหารสวัสดิภาพสัตว  
 Animal welfare    
 การจัดการโภชนาการสําหรับสัตวในสวนสัตว 
 การเสริมสรางพฤติกรรมสัตวและการจูงใจ 

    ดําเนินการแลวเสร็จ  25-26 ม.ค. 61 
งบประมาณ 233,360 บาท 
เบิกจายจริง 101,405  บาท 

 

 11. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายและ
ขอปฏิบัติที่พึงระวัง 

    เดิมไดรับอนุมัติงบประมาณ 300,000 
บาท โดยอยูระหวางเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมอีก 34,000 บาท รวม 
งบประมาณ 100,000 บาท 

 



 กิจกรรม เปาหมายป 2561 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 12. การพัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธ     อยูระหวางเตรียมการจัดอบรม 
งบประมาณ 119,000 บาท 

 

 13. การจัดซื้อ/จัดจางภาครัฐ     ดําเนินงานแลวเสร็จ 15 พ.ย. 60 
งบประมาณ 126,000 บาท 
เบิกจายจริง  55,680  บาท 

 

 14. การใหบริการที่พักงานจัดเลี้ยงอยางมืออาชีพ     อยูระหวางเตรียมการเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจากเปน
หลักสูตรใหมที่ทบทวนใหม 
งบประมาณ 56,800 บาท  

 

  15. การอบรมภาษาตางประเทศ       
  English skill in MICE Industry     อยูระหวางเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

งบประมาณเนื่องจากเปนหลักสูตรที่ขอ
ทบทวนใหม 
งบประมาณ 120,000 บาท 

 

  English for Executives     อยูระหวางเตรียมการจัดอบรม 
งบประมาณ 80,000 บาท 

 

  ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน     อยูระหวางเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเนื่องจากเปนหลักสูตรที่ขอ
ทบทวนใหม 
งบประมาณ 643,800 บาท 

 

  ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับงานบานพัก     อยูระหวางเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเนื่องจากเปนหลักสูตรที่ขอ
ทบทวนใหม 
งบประมาณ 38,000 บาท 

 

  ภาษาจีน     อยูระหวางเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเนื่องจากเปนหลักสูตรที่ขอ
ทบทวนใหม งบประมาณ 70,000 บาท 

 



 กิจกรรม เปาหมายป 2561 
ระยะเวลาดําเนินงาน 
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 16. การอบรมความปลอดภัยในการทํางาน       
  การอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางาน (ระดับหัวหนางาน) 

    อยูระหวางเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเนื่องจากเปนหลักสูตรที่ขอ
ทบทวนใหม 
งบประมาณ 130,000 บาท 

 

  การอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (ระดับบริหาร) 

    อยูระหวางเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเนื่องจากเปนหลักสูตรที่ขอ
ทบทวนใหม 
งบประมาณ 70,000 บาท 

 

  เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้น
สูง 

    อยูระหวางดําเนินการฝกอบรม 
จัดอบรมในวันที่ 28 พ.ค. -10 ส.ค. 61 
งบประมาณ 214,570 บาท 

 

  ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ     อยูระหวางเตรียมการจัดอบรม 
จัดอบรมในวันที่ 3-6 ก.ค. 61 
งบประมาณ 76,500 บาท 

 

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

    อยูระหวางเตรียมการจัดอบรม 
จัดอบรมในวันที่ 16 ก.ค. 61 
งบประมาณ 52,000 บาท 

 

 17. การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (CFS) 

    ดําเนินการแลวเสร็จ  19 ธ.ค. 60 
งบประมาณ 12,000 บาท 
เบิกจายจริง 7,022.86  บาท 

 

 18. งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องตน     ดําเนินการแลวเสร็จ  15-16 มี.ค. 61 
งบประมาณ 53,000 บาท 
เบิกจายจริง 21,701.40  บาท 

 

 19. E-Payment เจาะลึกกระบวนการรับ-จายเงิน     ดําเนินการแลวเสร็จ  26-27  มี.ค. 61 
งบประมาณ 33,000 บาท 
เบิกจายจริง  21,966 บาท 
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 20. อบรมดานการตรวจสอบภายใน     งบประมาณ 150,000 บาท 
ดําเนินการแลวเสร็จ 6 หลักสูตร เบิกจาย
จริง  99,131  บาท  ประกอบดวย  
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานดาน
การเงินการคลังหนวยงานภาครัฐ วันที่ 3-4 
ก.พ. 61 
2) การวางแผนงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
ความเสี่ยง วันที่ 27-28 ก.พ. 61 
3) การปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับผูตรวจ 
สอบมือใหม วันที่ 7-9, 13-16 มี.ค. 61 
4) การเขียนรายงานผูตรวจสอบภายใน 
วันที่ 10-11 เม.ย. 61 
5) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
หลักการจายเงินของสวนราชการ  วันที่ 26-
27 เม.ย. 61 
6) กระบวนการจัดซื้อจัดจาง การบริหาร
สัญญาและการบริหารพัสดุตาม พรบ.จัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 วันที่ 23-24 มิ.ย. 61 
 

อยูระหวางดําเนินการเขารวมอบรม 2 
หลักสูตรวงเงิน 34,166 บาท ประกอบดวย 
1) การพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัติงาน
การเงินการคลังภาครัฐรุนที่ 6 วันที่ 1-2 
ก.ย. 61 
2) งบการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 
วันที่ 8-9 ส.ค. 61  
 

 



 กิจกรรม เปาหมายป 2561 
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 21. หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของ สพค.     งบประมาณ 139,560 บาท 
ดําเนินการแลวเสร็จ 2 หลักสูตร 
ประกอบดวย 1) การบริหารพัสดุตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 รุนที่ 5 และ 2) 
ISO9001:2015 Introduction and 
internal auditor   
เบิกจายจริง 74,395 บาท 

 

 22. การศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการสํานักงาน     อยูระหวางเตรียมการเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจากเปน
หลักสูตรใหมที่ทบทวนใหม 
งบประมาณ 725,000 บาท 

 

 23. ฝกงานเจาหนาที่บริหารสวัสดิภาพสัตว 
สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีที่ประเทศ
สิงคโปร 

    อยูระหวางเตรียมการจัดกิจกรรม 
งบประมาณ 1,046,625 บาท 

 

 24. การพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว     อยูระหวางเตรียมการเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจากเปน
หลักสูตรใหมที่ทบทวนใหม 
งบประมาณ 50,000 บาท 

 

3. การสรรหาบุคลากรในกรอบ
โครงสรางตามตําแหนงที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิง
คนคร 
 

ป 2561 จํานวน 25 อัตรา ประกอบดวย 
สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จํานวน 15 อัตรา ดังนี้ 
• หัวหนางานอนุรักษและวิจัย ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา 
• หัวหนางานออกแบบและเสริมสรางพฤติกรรมสัตว 

ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา 
• หัวหนางานเทคนิคการสัตวแพทย  ระดับกลาง 

จํานวน 1 อัตรา 
• นักวิจัย ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา 

    1) บรรจุแตงตั้งแลวเสร็จ 13 อัตรา 
ประกอบดวย 
• นักวิจัย ระดับกลาง 1 อัตรา 
• เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับตน 1 

อัตรา 
• เจาหนาที่สัตวบาล (ลูกจาง) 1 อัตรา 
• เจาหนาที่บริหารสวัสดิภาพสัตว (ลูกจาง) 

1 อัตรา 

หนวยงานในสังกัด สพค. มี
บุคลากรเพียงพอที่จะ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 



 กิจกรรม เปาหมายป 2561 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

• เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับตน จํานวน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่สัตวบาล (ลูกจาง) จํานวน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่บริหารสวัสดิภาพสัตว (ลูกจาง) 1 อัตรา 
• หัวหนางานวิทยากร ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา 
• วิทยากร ระดับตน จํานวน 2 อัตรา 
• เจาหนาที่อํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว 

(ลูกจาง) จํานวน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่งานจัดเลี้ยงและกิจกรรม (ลูกจาง) 

จํานวน 1 อัตรา 
 
• เจาหนาที่งานรักษาความปลอดภัย ระดับตน 

จํานวน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่อิเล็กทรอนิกส (ลูกจาง) จํานวน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่จัดการสิ่งแวดลอม (ลูกจาง) จํานวน 1 อัตรา 
สํานักบริหารงานกลาง จํานวน 10 อัตรา ดังนี้ 
• หัวหนางานกฎหมาย ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา 
• หัวหนางานการเงิน ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา 
• หัวหนางานบัญชี ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา 
• หัวหนางานพัสดุ ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่พัสดุ ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา 
• เลขานุการ ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับตน จํานวน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคล ระดับตน 

จํานวน 1 อัตรา 
• พนักงานขับรถยนต ระดับตน จํานวน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่พัสดุ (ลูกจาง) จํานวน 1 อัตรา 

 

• วิทยากร ระดับตน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่อํานวยความสะดวก

นักทองเที่ยว (ลูกจาง) 1 อัตรา 
• เจาหนาที่งานจัดเลี้ยงและกิจกรรม 

(ลูกจาง) 1 อัตรา 
• เจาหนาที่งานรักษาความปลอดภัย ระดับ

ตน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่จัดการสิ่งแวดลอม(ลูกจาง)1 อัตรา 
• เจาหนาที่พัสดุระดับกลาง 1 อัตรา 

 
• เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับตน 1 

อัตรา 
• เจาหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ

ตน 1 อัตรา 
• เจาหนาที่พัสดุ (ลูกจาง) 1 อัตรา 
 

2) อยูระหวางบรรจุแตงตั้งดวยวิธีปรับระดับ 
2 อัตรา ประกอบดวย 
• หัวหนางานออกแบบและเสริมสราง

พฤติกรรมสัตว ระดับกลาง 1 อัตรา 
• หัวหนางานเทคนิคการสัตวแพทย  

ระดับกลาง 1 อัตรา 
 

3) อยูระหวางเตรยีมประกาศเพื่อสอบ
สัมภาษณ 4 อัตรา ประกอบดวย 
• หัวหนางานวิทยากร ระดับกลาง 1 อัตรา 
• เจาหนาที่อิเล็กทรอนิกส (ลูกจาง) 1 

อัตรา 



 กิจกรรม เปาหมายป 2561 
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• หัวหนางานกฎหมาย ระดับสูง 1 อัตรา 
• หัวหนางานบัญชี ระดับสูง 1 อัตรา 

 
4) อยูระหวางเตรียมประกาศสรรหา    
(ครั้งที่ 2)  6 อัตรา ประกอบดวย 
• หัวหนางานอนุรักษและวิจัยระดับสูง1 อัตรา 
• วิทยากร ระดับตน 1 อัตรา 
• หัวหนางานการเงิน ระดับสูง 1 อัตรา 
• หัวหนางานพัสดุ ระดับสูง 1 อัตรา 
• เลขานุการ ระดับกลาง 1 อัตรา 
• พนักงานขับรถยนต ระดับตน 1 อัตรา 

4. การจัดทําตัวชี้วัดและการ
ถายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล 
(KPI) 

• กําหนดตัวชี้วัดของผูปฏิบัติงานครบถวนทุก
ตําแหนง 

• มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก และ
เกณฑการใหคะแนน ในแตละตําแหนง  

     มีตัวชี้วัดขององคกรแลว 
 มีตัวชี้วัดของผูอํานวยการแลว 
 เตรียมการจัดประชุมเพื่อถายทอด

ตัวชี้วัดจากผูอํานวยการสูระดับรอง
ผูอํานวยการและผูอํานวยการสํานัก/
ศูนย  ระดับผูอํานวยการฝาย  ระดับ
หัวหนางาน และระดับเจาหนาที่
ปฏิบัติการ 

• มีเปาหมายและผลลัพธที่
ชัดเจนในการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปของ
บุคลากร 

• กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของ
บุคลากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• สงผลใหเกิดผลงานของสพค. 
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

5. การจัดทําและจัดเก็บขอมูล
ดานบุคลากรใหเปนระบบ 

• ขอมูลประวัติบุคลากร 
• สัญญาจางและคําสั่งจางผูปฏิบัติงาน 
• ขอมูลคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 
• ขอมูลการลาของผูปฏิบัติงาน 

 

     เตรียมการเพื่อปรับปรุงขอมูลประวัติ
บุคลากร 

 ดําเนินการเพื่อออกบัตรประจําตัว
พนักงานของรัฐแบบใหมแทนบัตร
แบบเดิม และกําหนดวันหมดอายุบัตร
ตามระยะเวลาสัญญาจาง เพื่อประโยชน

สพค. มีขอมูลเกี่ยวกับ
บุคลากรที่ครบถวน ถูกตอง 
ตรวจสอบได 



 กิจกรรม เปาหมายป 2561 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ในการควบคุม ทั้งนี้ มีวัสดุเดิมอยูแลวไม
มีคาใชจายเพิ่ม 

 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลคาใชจายตาม
ประเภทและหนวยงานเปนรายเดือน 

 ดําเนินการจัดทําแบบฟอรมรายงานการ
ปฏิบัติงานเปนรายเดือน (งบเดือน) 

6. การเผยแพรขอมูลขาวสาร
และประชาสัมพันธทางภายใน
สํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ 
เกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
บุคลากร 

ขอมูลสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ 
ขอมูลการฝกอบรมในองคกร 
ขอมูลขั้นตอนในการปฏิบัติงานดานบุคลากร  

    ทําการประชาสัมพันธผานระบบ Active 
Directory ดังนี้ 

(1) แนวทางการใชสิทธิเบิกราชการที่
ศูนยศรีพัฒน 

(2) แจงเบิกจายสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 

(3) การตรวจสุขภาพประจําป 
(4) การบันทึกเวลาการทํางานดวย

ระบบสแกนลายนิ้วมือ 

• บุคลากรในองคกรไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอตนเอง และ
ทันตอเหตุการณ 

• เกิดความเขาใจที่ดีใน
องคกร 

• เกิดความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 




